
 

 

Feriejobb 2023 
 
Nu kan du som är född 2005–2008 söka feriejobb inom någon av våra kommunala 
verksamheter i Arjeplog. Läs mer om arbetsplatserna och vad man får göra där på 
www.arjeplog.se/feriejobb. Där hittar du också en förteckning över hur många platser som 
finns olika perioder. Din ansökan ska ha kommit in senast den 31 mars.  
 
Ett feriejobb är 6h/dag under 3 veckors tid. Det finns två tidsperioder att välja på: 

• Första perioden: 26 juni – 14 juli  
• Andra perioden: 17 juli – 4 augusti  

 
Ansökan 
Ansökningsblanketten finns på www.arjeplog.se/feriejobb. Du kan också hämta den på:  

• Medborgarservice (Tingsbacka) 
• Hos skolvärd på Hornavanskolan, Kyrkholmskolan och på Lärcentra 

 
Mejla din ansökan till medborgarservice@arjeplog.se eller lämna in den på Medborgarservice 
(Tingsbacka). Det går också att posta ansökan till: Tingsbacka, Storgatan 20, 938 31 Arjeplog. 
Märk kuvertet ”Feriejobb”.  
 
Ansökan ska ha kommit in senast den 31 mars 2023. Vår målsättning är att du ska ha fått 
besked om din ansökan senast den 28 april.  
 
Vem kan söka? 
Du ska vara folkbokförd i Arjeplogs kommun och vara född mellan 2005 och 2008. Du behöver 
ha ett personnummer. Om du saknar personnummer, kan du ansöka om tillfälligt personnummer 
hos Skatteverket eller bifoga en kopia på ditt LMA-kort, under punkt 7 ska det framgå ”AT-
UND”.  
 
Prioritering 
Fördelningen av feriejobben kommer att göras i den ordning som ansökningarna kommer in och 
efter prioritering av födelseår: I första hand prioriteras födda 2006-2007; i andra hand 2008 och i 
sista hand ungdomar födda 2005.  
 
Lön 
Timlönen är 52 kronor för dig som är född 2008, 64 kronor för dig som är född 2006-2007 och 80 
kronor för dig som är född 2005. För tre veckors feriejobb med 30 timmar per vecka motsvarar 
det 4 680 kronor (född 2008), 5 760 kronor (född 2006-2007) respektive 7 200 kronor (född 
2005). Om du beräknar att du kommer att tjäna mindre än 22 208 kr under 2023 kan du begära 
befrielse från skatteavdrag.  
 
Mer information 
Läs mer på www.arjeplog.se/feriejobb och om du har ytterligare frågor så får du gärna kontakta 
Eva Karlberg eller Elisabet Angberg på lärcentra. E-post: larcentra@arjeplog.se 



 

 

Ansökan om feriejobb 2023 

Personuppgifter 
Efternamn och förnamn Personnummer 

Gatuadress Telefonnummer ungdom 

Postnummer/Ort Telefonnummer målsman 
E-mail (ungdom) - för kommunikation runt feriejobb E-mail (målsman) - För kommunikation runt feriejobb 

 
Ange dina önskemål om arbetsplats 

1.  

2. 

3.                                                   
 

 
Ange dina önskemål om period: Period 1 (26 juni – 14 juli) eller period 2 (17 juli – 4 augusti). 
Observera att alla arbetsplatser inte erbjuder båda perioderna. Argentis period är 26/6-21/7. 
Första val Andra val 

 
Övriga meriter, intressen och erfarenheter 
Dessa uppgifter är frivilliga och används för att hitta det jobb som passar dig bäst, när det är möjligt. 

 

 

 

 

 
Underskrift 
Ort och datum Sökandes underskrift 

 Målsmans underskrift 
 
Skicka/lämna in din ansökan senast 31 mars: 

• per e-post: medborgarservice@arjeplog.se 
• personligen: lämna in den till Medborgarservice på Tingsbacka 
• per brev: Medborgarservice, Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog. 

Märk kuvert med ”Feriejobb” 

 

mailto:medborgarservice@arjeplog.se


 

 

Sommarjobb 2023 - beskrivning 

 
Kommunledningsstaben 
På Tingsbacka får du tillsammans med en handledare söka information till ett 
nytt utbildningsmaterial inom ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak och 
spelmissbruk). Målet är att utbildningsmaterialet ska kunna användas i våra 
olika verksamheter eller som information riktad till kommunens invånare för att 
öka folkhälsan. Ditt intresse får sätta prägel på arbetet här!  
 
Förskolan 
På förskolan får du tillsammans med personalen ta del av arbetet med förskolans 
barn i åldrarna 1-5 år. Du kommer att få vara med i de dagliga rutinerna och få 
inblick i vårt arbete. Sommartid blir det mycket utelek och aktiviteter!  
 
Hemtjänsten 
Inom hemtjänsten får du möta människor som behöver hjälp och stöttning i sitt 
hem. Du kommer att vara tillsammans med erfaren personal i ditt dagliga arbete. 
Hos oss får du en möjlighet att se din förmåga att möta människor och en 
värdefull erfarenhet och kompetens inför framtida yrkesval.  

Biblioteket/kulturskolan 
Tillsammans med personalen på biblioteket får du hjälpa till med att leda och 
planera sommarlovsaktiviteter för unga i Arjeplog. Lite olika arbetsuppgifter 
inne på biblioteket kommer också att förekomma. 
 
Återvinningen 
På Arjeplogs återvinningsgård finns många varierande arbetsuppgifter, från 
allmänt underhåll till målning, grovstädning och diverse andra uppgifter.  
  
Park 
Med utgångspunkt från gamla A-trä, Laisvallvägen 8, kommer du i huvudsak att 
arbeta med lättare skötsel av gräsytor, planteringar samt renhållning av centrala 
Arjeplog. Vid behov kan arbeten göras tillsammans med ungdomar på fastighet. 
 
Fastighet 
Arbetet är främst lättare underhåll utomhus som målning, inoljning och skötsel 
av uteplatser, reparationer samt renhållning runt fastigheter. Vid behov 
samarbetar vi med ungdomar på park. Vi utgår också från gamla A-trä. 
 
Medborgarservice 



 

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa personalen på 
medborgarservice (Tingsbacka) med arkivering, sortering och annan 
administration. 
 
Kostservice 
På Kyrkholmsskolans kök får du hjälpa till med att laga luncher, middagar och 
desserter. Andra arbetsuppgifter är att städa, diska samt att vara behjälplig vid 
beställningar och leveranser.  
 
Lokalvård 
Inom avdelningen lokalvård har du en varierad arbetsplats där städning av olika 
lokaler är din huvudsakliga uppgift. Andra arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till 
i köket, putsa fönster eller liknande arbete. 
 
Sommarlovsentreprenörer/Argentis 
Har du en affärs- eller försäljningsidé? Vill du vara din egen chef och gillar 
utmaningar? Då kan du, på egen hand eller tillsammans med en kompis, driva 
eget företag under sommaren. För mer information, kontakta Argentis 070-280 
29 79, info@argentis.se 
 
Arbetsplats Uppgift Antal 

platser - 
Period 1 

Antal 
platser - 
Period 2 

Staben Utbildningsmaterial ANDTS 1 - 
Förskolan Barnskötare, utelek 2 - 
Hemtjänsten Stötta äldre i sina hem 1 1 
Biblioteket Sommaraktiviteter mm 1 - 
Återvinningen Underhåll, städ, målning  2 2 
Park Gräsklipp, renhållning, plantering 4 4 
Fastighet Underhållsarbeten utomhus 4 4 
Medborgarservice  Administration  1 - 
Kostservice/kök Mathantering, leverans, disk/städ 0 1 
Lokalvård Städning olika lokaler 3 - 
Argentis  Sommarlovsentreprenörer 3-5 - 
 
Period 1: 26 juni – 14 juli 
Period 2: 17 juli – 4 augusti 
Obs: Perioden hos Argentis sträcker sig 26 juni – 21 juli 
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